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Удосконалювання  нових  технологічних  процесів  виробництва  й

формозміни шаруватих композицій,  підвищення ефективності  устаткування й

технологічного  оснащення  для  пластичної  обробки  тиском  вимагають

удосконалювання теоретичних і  експериментальних методів  обробки металів

тиском,  формування  й  зміни  властивостей  композицій  при  їх  виготовленні,

обробці й застосуванні.

Одним  з  перспективних  завдань  удосконалювання  теорії  процесів

обробки  шаруватих  металів  тиском  є  розробка  математичних  моделей

деформування  шаруватих матеріалів  і  побудова емпіричних залежностей для

визначення основних фізико-механічних властивостей біметалічних шаруватих

композицій.  Створення  докладних  математичних  моделей  і  залежностей

дозволить  теоретично описати  процес  пластичного  деформування  шаруватих

матеріалів при витяжці, що буде сприяти підвищенню технологічності процесів

пластичного  деформування  і  як  наслідок  дозволить  збільшити  застосування

композитів у промисловості та побуті.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  метали,  багатошарові  метали,  біметалічні  заготовки,

коробчасті деталі, деформування заготовок.
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